
Městský úřad Holice
Odbor životního prostředí

Žádost o vyjádření
Koordinované stanovisko

Žadatel 1)

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu

Adresa pro doručování

IČO 2) nebo obdobný údaj / Datum narození

Telefon       E-mail

Žádá-li o vyjádření více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze

Ano Ne

1a.  Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; IČO2) nebo obdobný údaj / Datum
narození; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

2. Údaje o místu zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn či odstranění

Název obce

Název katastrálního území

Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí (V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede      
v příloze žádosti.)                                   

Kultura pozemku (orná, TTP,ostatní plocha, zahrada, aj.)
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Čučiak Jan
Razítko



3. Popis záměru s uvedením údajů potřebných pro posouzení navrhované stavby napojení na infrastrukturu
(např. vodovod, kanalizace, elektro, plyn, způsob vytápění, komunikace- sjezd stávající/nový apod.)

V

Datum

podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, příjmení, funkce)
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Přílohy

Projektová dokumentace – situace, průvodní zprava, souhrnná technická zpráva, pohledy, řezy a napojení     
na stávající sítě

Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená      
do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000 v čitelném provedení

Seznam pozemků týkajících se stavby 

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku k předkládanému záměru v případě, že stavba sousedí        
s vodním tokem

Situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením 
účinků na okolí a informativní výpis z katastru nemovitosti.

Dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření úřadů, týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud           
se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána  
v zastoupení.

Vysvětlivky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření vydáno. V případě
– právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, IČO2) 
nebo obdobný údaj a CZ-NACE);
– fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu 
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO2), 
adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jiná 
adresa pro doručování a  CZ-NACE); 
– fyzické osoby nepodnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu 
(popřípadě jiná adresa pro doručování) a datum narození.
2) IČO – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 se uvádí  IČ - identifikační číslo 
ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).
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